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VÁTÁ TRIDENTSKA SY-
NODA na zeteli majíc nevy-
slovytelné bohatství milostí,

jehož se dostávávícím ke-
sanm, kteí NejsvtjŠí Svátost pi-
jímají, (Sezení 22, kap. 6) praví: Prá-
la by si svatá Synoda, aby viciy
kdykoli se súastniMše,pijimalinej'

svtjši Svátost Oltáni netoliko du-

chovn, touhou, nýbrž i ve svátostné

zpsobe. Z tchto slov dosti zjevno,

že Církev toužebn si peje, aby vši-

chni vící nebeskou tou hostinou

každodenn se oberstvovali, a z ní

plnjších úink posvcení erpali.



Toto snažné pání Církve souvisí

stouhou,jíž Kristus Pán roznícen jsa,

tuto božskou Svátost ustanovil.Vždy

f

Kristus sám nejednou a nikoliv ne-

jasn upozoruje, že nutno jest,Tlo
Jeho asto pijímati a krev Jeho píti,

zvlášt když praví: Tentojest dilb

s nebe sstiipujici; njako otcové vaši

jedlimanu a zemeli : kdoji di léb tento,
živ bude na vky (Jan VI, 59). Když
tedy Pán pirovnávápokrm andlský
k chlebu a mann, z toho snadno
uednici mohli vyrozumti, že jako

chlebem každodenn živí se tlo, a

že jako mannou na poušti Hebreové
každodenn byli oberstvováni, tak

rovnž každodenn duše kesana
mže požívati chleba nebeského a

jím se osvžovati. A nadto, ponvadž
v modlitb Své pikazuje Pán, aby-

chom si vyprošovali chléb náš vezdej-

šiyOicoyjéCirkevníiéméfieánomysl-

n uí, že pi tch slovech mysliti
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máme ne tak na chléb hmotný, na
pokrm tla, nýbrž více na chléb svá-

tostný, tudíž na každodenní svaté

Pijímání.

Ale pro Ježíš Kristus a Církev tak

toužebn si pejí, aby všichni vící
kesané každodenn pistupovali

k svaté hostin? Nejvíce a pedevším
proto, aby vící, svátostn s Bohem
spojovaní, erpali sílu, by mohli kro-

titi chlípnost, smývati híchy všední,

a uchrániti se hích tžších, které

ohrožují kehkost lidskou : nikoliv

však hlavn proto, aby se prokázala

zvláštní pocta Pánu neb aby každo-
denní Pijímání bylo vícím jakousi

mzdou i odmnou jejich ctností (Sv.

Augustin Šerm. 57 in Math. De Orat.

Dom., n. 7). Proto Svatý Koncil Tri-

dentský nazývá Svátost Oltání lé-

kem, jenž nás osvobozuje od provin

každodenních a chrání od hích smr-
telných (Sess. 13, cap. 2).



Kesané prvních dob, dobe roz-

uméjícetétovúli Boží, sbíhali se kaž-

dodenn k tomuto stolu života a síly.

Bylivytrvalivueni Apoštolv av úa-
stenství chleba (Sk. Ap. II, 42). Že se

to stávalo i ve stoletích pozdjších,

nikoliv bez velikého pokroku v do-

konalosti a svatosti, o tom pouiti se

mžeme u Svatých Otc a Spisova-

tel církevních.

Když zatím zbožnost vychládala,

a hlavn když pozdji nákaza Jan-
senismu na všechny strany se šíila,

zaalo se disputovati o tom, s jakou

pípravou dlužno pistupovati k a-
stému a každodennímu Pijímání; a

jedni pes druhé vyžadovali ím dál

vtších a obtížnjších podmínek, k to-

mu prýnezbytných.Výsledkemtchto
petesu bylo, že jen málokdo byl

uznáván za hodná, by každodenn
pistupoval kstoluPánaabyzesvá-
tostitakspásonosné plnjších erpal



úinkv, kdežto ostatní spokojili se,

když jí byli oberstveni bud jednou

do roka, bu jednou za msíc, anebo
nanejvýš jednou za týden. Ba zabí-

halo se v písnosti tak daleko, že od
astjšího pistupování ke stolu ne-

beskému byly vyluovány celé stavy,

na p. kupecký anebo tch, kteí by

žili ve svazku manželském.
Nkteí paksbhliknázoru opa-

nému. Tito, domnívajíce se, že Pi-
jímání každodenní jest naporueno
právem Božským a že nesmí ani je-

diný den minouti bez Pijímání, kro-

m jiných zásad s církevní praxí ne-

souhlasnýchzastávaliseité, že teba
jest pijímati Tlo Pán i na Velký
Pátek, a také je podávali.

Pi tchto okolnostech Svatá Sto-

lice úkolu svého nebyla nedbalá.

Nebodekretem tohoto Svatého Sbo-
ru, dekretem, jenž zaíná slovy Cum
ad aureSj dne 12. msíce února roku
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1679., se schválením papeže Inno-

cenceXI., bludy tohoto druhu odsou-
dila a zneužívání potlaila, zárove
prohlašujíc, že veškeré a jakékoli

stavy, kupce a manžely nikterak ne-

vyjímajíc, k astému Pijímání pi-
puštny býti mohou, dle jednotlivc

zbožnosti a dle úsudku píslušného
zpovdníka. A dne 7. msíce pro-

since roku 1690, dekretem Sanciis-

simus Dominus nosier AlexanáPP.
Vlil, byla odsouzena zásada Baiova,

ukládající tm, kdož by k stolu Pán
chtli pistupovati, nejistší lásku

k Bohu bez jakéhokoliv pímésku
nedokonalosti.

Avšak hlenovitý jed jansenismu,

jenžidobrých duše nakazil, podrou-
škou obzvláštní úcty Velebné Sváto-

sti povinné, nevymizel úpln. Otázka
o píprav k astému správnému a

zákonnitému Pijímání pežilavýno-

sy Svaté Stolice; a tím se stalo, že



i nkteí dobrého jména Theologové
zastávali se zásady, že lze vící pi-
pustiti ku každodennímu Pijímání

jen v ídkých pípadech a za etných
podmínek.
Nechyblo zase jiných mužv, u-

eností naplnných a zbožností pro-

niklých, kteí snadnjšího prchodu
zjednávali tomuto tak spasitelnému

a Bohu milému obyeji, uíce auto-

ritou Otcv, že není píkazu Církve

o vtší píprav k Pijímání každo-
dennímu, než k týdennímu nebo m-
sínímu, že však z Pijímání každo-

denního užitkybudou daleko hojnj-
ší než z týdenního nebo msíního.

Otázkyasporyovci této za našich

dn se rozmnožily a projednávají se

nikoli bez píkrosti; ímž mysl zpo-

vdníkv a svdomí vících uvádí

se ve zmatek, k nemalé škod ke-
sfanskézbožnosti a vroucnosti. Proto

od muž vhlasných a od Pastý



duší vzneseny byly prosby na Jeho
SvatostPánaNašeho, Papeže Pia X.,

aby Svou svrchovanou autoritou rá-

il rozhodnouti otázku o píprav ku

každodennímu Pijímání: tak aby
tento peužitený a Bohu premiiý

obyej nejen nemizel mezi vícími,
nýbrž radji se šíil a všude se uplat-

oval, zvlášt za tchto dnv, kdy

Náboženství a víra katolická se všech

stran jest napadána, a pravá láska

k Bohu a zbožnost nemálo jest žá-

doucí. A ponvadžJehoSvatosti nej-

více na srdci leží, aby kesanský lid

k svaté Hostin co nejastji ataké

každodennbyl zván a co nejhojnj-

šího ovoce jejího se zmocoval, a

protože Jeho Svatost o to všemožn
peuje a se snaží, svil výše ee-
nou otázku tomuto Svatému Sboru,

aby ji zkoumal a pevn stanovil.

Proto svatá Kongregace Koncilu

v plném shromáždní dne 16. pro-



since 1905 tuto záležitost podrobila

nejostejšímu zkoumání, a po be-

dlivé a zralé úvaze všestranných

dvod stanovila a prohlásila toto:

asté i každodenní Pijímání,

jsouc nejvroucnjším páním Krista

Pána a Katolické Církve, budiž pí-
stupno všem vícím, jakéhokoli sta-

vu a povolání; tak, že vtom nesmí
býti bránno nikomu, kdo jest ve

stavu milosti a s pravým i zbožným
úmyslem ke stolu Pán pistupuje.

II

Pravý však úmysl spoívá v tom,

aby ten, kdo k svatému Stolu pi-
stupuje, nehovl v tom zvyku neb
ješitnosti, anebo dvodm lidským.
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nýbrž chti vyhovti pání Božímu,

s Bohem úžeji láskoy se spojiti, a

tímto božským lékem potlaovati své

slabosti a nedostatky.

III

Akoli pevelmi prospšno jest,

když ti, kdo asto a každodenn pijí-

mají, prosti jsou hích všedních, a-

spon úmyslných, ináklonnostiknim,

pece postaí, když nemají hích tž-

kých, a chovají-lí pedsevzetí, že již

nikdy více nebudou hešiti: z které-

hožto upímného pedsevzetí nutn
poplyne, že pijímajíce denn, zne-

náhla zbaví se i hích všedních a

náklonnosti k nim.

IV
Ponvadž pak Svátosti Nového

Zákona, akoli psobí samy sebou,

pece tím úinnjšími jsou, ím lépe



vící se na n pipraví, proto peo-
vati jest o to, aby svatému Pijímání

pedcházela bedlivá píprava, a po
nm následovalo pimené dík-
vzdání, dle sil, zpsobilosti a zam-
stnání jednotlivcv.

V
Aby asté a každodenní Pijímání

s vtší opatrností se dalo a k plnjší

zásluze se rozhojovalo, teba jest,

aby rada Zpovdníkova byla tu pro-

stednicí.A se však chrání Zpovd-
níciod astého i každodenního Pi-
jímání odvraceti kohokoliv, kdo se

nalézá ve stavu milosti as pravým
úmyslem pistupuje.

VI
Ale protožezejmo jest,že astým

i každodenním Pijímáním sjedno-

cení s Kristem se sesiluje, život du-
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chovní plnji se udržuje, dušecnost-

mi se obohacuje a vén-ho blaha

záruka tím pevnjší pijímajícímu se

dává, proto farái, zpovdníci a ka-

zatelé, dle chvalitebného a osvde-
ného uení Katechismu ímského
(Part. 11, cap. 4, n. 60), nech vybízejí

vící lid astým napomínáním as ve-

likou horlivostí k tomuto tak zbož-

nému a tak spasitelnému obyeji.

VII
Pijímáníasté a každodenní zvlá-

št veholních ústavech jakéhokoliv

druhu nechasezavádí; zde však zú-

staniž v platnosti dekret Quemad-
modum ze dne 17. prosince 1890

vydaný od kongregace biskupv a

eholník. Rovnž co nejvíce budiž

podncováno a šíeno v Semináích
Iderikv, jichž alumnové touží po

služb oltáe; rovnž vjinýchvšeho
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druhu kesanských ústavech vý-

chovných.

VIII

Jestliže v nkterých ústavech, a
se sliby slavnými nebo prostými, u-

stanoveny jsou eholí nebo konsti-

tucemi nebo jen kalendái, dni, ve

kterých jest ureno a naízeno svaté

Pijímání, dlužno považovati tato

pravidla toliko za direktivu, nikoli

za píkaz. Pedepsaný poet sv. Pi-
jímaní nech se považuje za nco
minimálního pro zbožnost eholní-
kv. A proto astjší nebo každo-

denní pístup ke stolu Pán nech
vždy se ponechá svobodné jejich

vli, dle pravidel v tomto dekretu

shora uvedených. Aby však všichni

eholníci obojího pohlaví lánky to-

hoto dekretu náležit seznati mohli,

pedstaveníjednotlivýchdom nech
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se postarají, by každoroné v jazyku

mateském pede všemi byl pedí-
tán v oktáv slavnosti Božího Téla.

IX
Konen po prohlášenítohoto de-

kretu všichni církevní spisovatelé

necha se zdržuji jakékoli sporné

disputace ohledn pípravy kasté-
mu a dennímu Pijímáni.

Když toto vše dole podepsaný se-

kretá svaté Kongregace pedložil

v audienci dne 17. prosince 1905.

jeho svatosti Pánu Našemu Vele-

knzi Piu X., prohlásil týž platnost



tohoto dekretu Otc, potvrdil ho a

vydati rozkázal bez ohledu na jaká-

koliv zaízeni opaná. Mimo to na-

ídil, abybylodeslán všem biskupm
a pedstaveným eholním , za tím úe-
lem, abyhopedali svýmseminám,
farám, ústavm eholním a vbec
knžím, a o vykonávání toho, co v

nm ustanoveno. Svaté Stolici po-

dali zprávu ve svých referátech o

stavu diecése i ústavu.

Dáno vím dne 20. prosince 1905.

tVINCENTIUSCard.
Ep. Penést., Preefectus.

L.tS. CAIETANUS De Lai,

Seoretarius.
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Nihil obstát.

IMPRIMATUR.

I)r. /lois pvoák.

Pavel.
biskup.

v Bmé, 30. er-
vence, 1908.

Natiskl Fr. J. Trnka v Tebíi. Nákl. vydavatele.

Adresa expedice: Studium Stará íše Morava.
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